
N-ro 519 de majo ĝis septembro 1976-a 

26-a jaro 

INTERNACIA FERVOJISTA ESPERANTO FEDERACIO 

Wiener Str. 121, M-6000 Frankfurt/! 70, Germanio. 

REZOLUCIO 
  

  Le 28a Kongreso de la Internacia Fervojista Hsperanto-Federacio (IMM), 
okazinta en Skelleftea (Svedio) kun 482 partoprenantoj el 19 landoj, 
  nove 

  

konstatas, ke la lingvaj komplikaĵoj en la trenslimaj internaciaj 
trafiko kaj turisno eeme kiel en internaciaj konferencoj 
kaj kunvenoj neniel malkreskis, sel kontraŭe pliakriĝis, 
ekzemple pro apliko de aldonaj laborlingvoj en inter- 
neciaj organizaĵoj, 

  

ke le fervojaj entreprenoj kiel ankaŭ sinfikatoj kaj nliaj 
organizaĵoj de fervojistoj samsence agas, preferante 
unuopajn lingvojn de pli potencaj ŝtatoj, spite al evi- 
ĉentaj malavantaĝoj, ekzemple altaj kostoj, tempoperdo, 
neekzekta tradukado kaj ofta nekompreno, 

akcentas, ke jam pro pedazopiaj kaj fizikaj kaŭzojreniu homo kapablas 
lerni le lingvojn de ĉiuj popoloj, sed ke aliaflanke pro 
nacia prestiĝo neniuj nacioj pretas apliki le lingvon 
de nur unu popolo, 

aparte 
atentigas ĉiujn fervojojn, sindikatojn kaj Tervojistajn organizaĵojn, 

ke ekzistas unika ebleco ŝpari grandegajn sumojn, se oni 
akceptas komunan neŭtralan lingvon facile lerneblan, bone 
kompreneblan, esprinkapablan kun egalaj ŝancoj por ĉi 

   nome la internacian lingvon Esperanto, kaj pro tio 
proponas alla fervojoj, Sindikatoj kaj ĉiuj fervojis 

  

organizaĵoj 

plej rapide utiligi al si la eminentajn ekonomiajn avan- 
taĝojn de tia komuna, ĉie aplikebla lingvo, 

  

deklaras, ke le Internecia Yorvojiste Esperanto-Pederacio /IFSP) 
pretas helpi, por ke tiu ĉi celo estu atingata kiel eble 

plej baldaŭ. 

Skelleftea en junio 1976. 

  

VERA 

Ma 
(Giessner)
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Protokoloj pri la laborkunsidoj de la 28-a I.F.E.F.- 
Kongreso en SKELLEFTEA (Svedio) = 12-18/6/1976-a. 

—— 
Kunsido estraro/komitato okazis la 14-an de junio 

1976-a sub la prezido de s-ro GIESSNER, Prezidanto de 

IFEF, kun la ĉeesto de 26 komitatanoj kaj anstataŭan- 

toj, de 2 kromkomitatanoj kaj de 2 observantoj. 
El la komitato elektiĝas elektokomisiono kaj disku- 

tis pri honorigoj kaj interrilatoj, krome pri la kon- 
gresproponoj kaj kongresa rezolucio. 

Publikaj kunsidoj estraro/komitato de la 17-a kaj 
18-a de junio 1976-a % 

1. Prezidanto malfermas. Sekvas mandatkonstato. Cee- 
stas 26 komitatanoj. Ne reprezentataj, estas Ĉeĥoslo- 
vakio, Japanio, Jugoslavio, Pollando kaj Rumanio, 

Prezidanto laŭtlegas la nomojn de la mortintoj, ki- 
ujn la ĉeestantoj honoris starante. Estis: 
Ĉeĥoslovakio: Z. Nevŝimel, A. Quadrat. 
Francio:- D-ro Marcel Mollion. 
Germanio: W. Bulla, W. Becker, L. Keil, K. Jentsch, 

A. Simon, 0.H, Winkelhaus, 
Hispanio: V. Rodriquez. 

Italio: Bruno Cenesi, Clemente Daglio, p.i. Giuseppe 
D'Amico. 

Jugoslavio: B. Nikoliĝ. 
Nederlando: W. Biesheuvel, G.E. Tip, T.M, Blaauw, 

J.B. Goedejohan, B. Blanksma, 
Svislando: F. Hugi. 

Prezidanto aldonas ke, nome de IFEF, d-ro Bacskai 
parolis dum encindriga ceremonio por la mortinta prof. 
d-ro Kalocsay, unu el la plej elstaraj E-verkistoj. 
2. Ricevitaj telegramoj kaj leteroj estas laŭtlegataj 
de la Sekretariino, 
3. Estraraj raportoj: de la sekretariino, de la redak- 
toro kaj de la kasisto. Sur tiu ĉi lasta longaj disku- 
toj. Ciuj raportoj akceptitaj. Ankaŭ la protokolo de 
la kongreso en Villach estis aprobita post longa di- 
skutado,
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4. Raporto revizoroj: Ĝar neniu revizoro Ĝeestas, la 
kasisto laŭtlegas ties raporton, Umuanime akceptita. 
5. Raporto pri komitata laboro: La Ĉefkomitatano tele- 
gramstile raportas. La Prezidanto dankas. La ampleksa 
korespondado diversspeca, kiun la Ĉefkomitatano parte 
(speciale kun Polio) faris nome de la estraro, kaŭzis 
al li multe da laboro. Raporto akceptita. 
6. Resumo de la raportoj de landaj asocioj: La Vicpre- 
zidanto laŭtlegas ĝin (mankis Britio, Bulgario, Japa- 
nio, Rumanio). Gimelli (I) petas sendi la jarraportojn 
al ĉiuj komitatanoj kaj landaj asocioj. 
7. Laborplano: Pri la skemo de la jarraportoj Zenera- 
le ne estas ŝanĝdeziroj. Historio de IFEF: Historio- 
Komisiono definitive formiĝis. Ĉi konsistas el 5 per- 
sonoj: Giessner (D), Kensing (DK), Iaborĉus (NL), Ie- 
monnier (F), Srediĉ (Yu). Ili elektis inter si kiel 
gvidanto Giessner kaj kiel sekretario Kensing. Kelkaj 
landoj jam nomis siajn kunlaborantojn. La aliaj lan- 
daj asocioj urĝe estas petataj tuj anonci kunlaboran- 

ton al sekretario de Historia komisiono Kensing. 
Rezolucio: La teksto pretas en 4 lingvoj (Esperanto, 

sveda, franca, germana). Lla landaj asocioj estas pe- 
tataj vaste utiligi Ŝin. 
8. Kontaktkunveno en Ateno: Verŝajne nur malmultaj 
fervojistoj partoprenos en la U.K. en Ateno. Nenia 
fakprelego. Pri U.K. 1977-a en Reykjavik (Islando) 
laŭŝajne granda intereso sed ankoraŭ nenio direbla. 
9. Rilatoj al aliaj organizaĵoj: FISAIC (Internacia 

Federacio de kulturflegantaj Fervojistoj). Ĉi eldonos 
festbroŝuron pro sia 25-a jubileo. Petis koribzitran ĵon. 
flanke de IFEPR, kiun verkis la Prezidanto, utiligante 
ankaŭ indikojn de f-ino Lemonnier. la landaj asocioj 
bonvolu observi la aferon ĉe siaj propraj FISAIC-sek- 

cioj kaj havigi al si tian broŝuron. Ĝenerale la kon- 
taktoj estas bonaj. 
U,E,„A,: Kelkfoje UBA akcentis sian neŭtralecon. IFER 
sekvos sian strikte neŭtralan linion. Ne povas esti 

afero de internacia organizaĵo enmiksi sin en naciajn 
kutimojn aŭ leĝojn.
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10. Raportoj de komisionoj kaj komisiitoj (la teks- 
tojnbonvolu legi en "Internacia Fervojisto"): 
Terminara komisiono: Gvidanto Sekereŝ (Yu) raportas» 
Fakprelega komisiono: Raportas Ritterspach anstataŭ 
Brandenburg kiu ne ĉeestas. La tre rekomendindaj "gvi- 
dlinioj" por la fakprelega laboro estas haveblaj ĉe 
Brandenburg. Bonvolu mendi. 
Junulara Sekcio; Raportas kromkomitatano Quietienski 
anstataŭ gvidantino Merlani, kiu ne ĉeestas pro mal- 

sano, Apelacias al landaj asocioj ke ili vigligos 
la gejunulojn sub 28 jaroj. Junulara sekcio elektis 
okulfrapanafiŝon. Ĝi estos sen teksto, do uzebla en 
ĉiuj landoj. 

Komisiono Varbado/Informado: Raportas Robiolle (F). 
Menciindas ke, en aparta kunsido, dimanĉon sub la gvi- 
dado de Hartig (D) estis kolektitaj multaj ideoj por 
la laboro de tiu Ŝi komisiono. 
Daŭrigo, la 18-an de junio: Ĉeestas 25 komitatanoj. 
Raporto de komitatano A) de UEA: Raportas d-ro Pher- 
8sy (Hu) kiu anstataŭos d-ron Bacskai en UK en Ateno, 

11. Konfirmo junulara gvidanto: La kromkomitatano Qui- 
etienski provizore por unu jaro, transprenas la gvi- 
dadon de la Junulara Sekcio. Li ankaŭ estas kromko- 
mitatano kune kun Werner Heimlich (filo), 
12. Konfirmo Kotizo 1977: La komitato unuanime kon- 
firmas ne-altiĝon de la kotizo por 1977-a jaro. 
13.  Kongresproponoj: Propono 1 (Aŭstrio). Akceptita 
kun amendo ke "IFEF skribu al koncernaj fervojaj aŭ- 
ministracioj, laŭ peto de la respektiva landa asocio" 
Propono 2: Traktita post propono 5. 
Propono 3: Reelekti la Ŝisnunajn IFEF-estraranojn, 
Akceptita. 

Propono 4: Elekti novan komitatanon A) de UBA. La ko- 
mitato elektis d-ron Phersy (Hu) por la kuranta kaj 
por la venonta trijara laborperiodo. 
Propono 5: VoŜdono pri eksigo de Pola landa asocio: 

20 jes, 6 sindetenas, Narvala (SF) akcentas ke nia 
agado ne sin direktas kontraŭ la polaj kolegoj, sed 

oni instigu la polajn instancojn agi.
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Tiel, la proponon 2 ne necesas trakti. 

146, Budfeto: D-ro Menabene (I) sugestas forsendi nian 

"Internacia Fervojisto"-n el Belgio anstataŭ Nederlan- 

do por ŝpari afrankojn. Vicprezidanto klarigas ke ni 

havas aliajn eblecojn, sendi IF per dejora poŝto kaj 

helpado de nederlandaj kolegoj. Budĝeto akceptita. 

15. Estrarelekto; Rezulto: Prezidanto Giessner, Vic- 

prezidanto van Leeuwen, Sekretariino Kruse, Kasisto 

Haŭge, Redaktoro Delaquasise. Lea estraro estas reelek- 

tita (aplaŭdo). Le Prezidanto dankante pro la fido, 

promesas ke ankaŭ estonte la estraro ĉion faros por 

IFEF laŭ siaj povoj. 
16, Elekto revizoroj: Laŭ propono de Danio, estas elek- 

titaj unuanime, la kolegoj: A. Klausen, R. Mikkelsen, 
F.G. Nielsen, kaj kiel vicrevizoro J. Kensing. 
17.. Elekto kongresloko 1977 kaj kongreslando 1978: 

Barks (Britio) invitas por 1977-a al kongrescentro 
Swanwick ĝe Derby kaj priskribas ŝin. Dato: 13-a ĝis 
20-a de majo (komenco kaj fino vendredon). 

D-ro Menabene (I) Antaŭvideble Italio povos inviti 
por 1978 al Romo, Definitiva decido eblos post du 

monatoj. Ambaŭ invitoj unuanime akceptitaj. 
Narvala (SF) aludas ke oni povos inviti la kongreson 
en 1979-a al Finnlando (Aplaŭdo). 
18. Libera diskutado: Barks (GB) proponas kolekti 

ne elspezitajn monerojn post la kongreso. 
Horn (F) petas la landajn asociojn serĉi eblecon por 
estontaj skisemajnoj. 
D-ro Menabene (I) kritikas (prave) la nekontentigan 
viziton de la komisionaj kunsidoj. 
La Prezidanto fermas la kunvenon. 

X-a INTERNACIA KONFERENCO DE I.L.E.I. 
RESPUBLIKO SAN WARINO, de la -a ĝis la 29-a de julio 

Sub la aŭspicioj de Ministerio pri Publika Instruado 
okazis en San Marino la 10-a Internacia Konferenco de 
ILEI (Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj), kiu 

disvolvis siajn laborojn en Valdragone, sed okazigis 
la solenan inaŭguron en la luksa salono de la kongres- 
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palaco de San Marino, ĝentile disponigita de la Regi- 
staro mem, Intervenis la Ministro de Publika Instrua- 
do, la estro de la Liceo el San Marino, la Episkopo de 
Rimini, La Prezidanto de ILEI Sonnabend kaj aliaj aŭ- 

toritatuloj, antaŭ multnombra ĉeestantaro: preskaŭ cent 
geinstruistoj el dekkvar fremdaj landoj kaj multaj San 
Marinaj civitanoj plejparte gejunuloj, 

la Episkopo, en esperanto, salutis la aŭtoritatulojn 
kaj la tutan asembleon, bondezirante fruktodonan labo- 

ron; Li memoris la 22-an IFEF-Kongreson en Rimini, kies 

inaŭguron li partoprenis; la Ministro de kulturo apro- 
bis la konstantan laboron de la volontuloj kaj rekonis 
la neceson de unika lingvo internacia en la moderna vi~ 
vo; kaj la licea estro dankis aparte D-ron Dazzini,kiu 
kompleze tradukis esperanten,la historion de San Marino. 

De lunde matene ĝis Ĵaŭdo, oni daŭrigis la pedagogi- 
ajn laborojn: diskutoj, konferencoj, eksperimentoj al- 
terniĝis, por montri kiel moderne instrui Esperanton 
en la lernejoj. Instruistoj fariĝis lernantoj, kiuj di- 
ligente kaj aktive partoprenis la lecionojn. Ili disku- 
tis, kun intereso, la diversajn metodojn kiujn spertaj 
instruistoj klarigis pere de eksperimentoj, desegnaĵoj 
sur la nigra tabulo, kaj per diapozitivoj. 

la distroj kaj la ekskursoj ne mankis por nia ripo- 
zo post laboro. Dimanĉon matene, post la katolika Di- 
servo, vojaĝo al Cesena, por viziti la modelan lernejon 
"Oltresavio", gvidataj de Direktoro Mariani. Post la 
vizito al fama kastelo okazis akcepto de la komunuma 
skabeno kiu regalis per riĉa lunĝo. 

Mardon,ekskurso per aŭtobuso tra la kruta montaro 
ĝis la antikva historia fortikaĵo de San Leo en Monte- 
feltro. Reveno al San Marino kie, en la restoracio 
“La Grotta", ni tasmanŝis; ĉiuj volis montri dankemon 
kaj gratulojn al Prof-ino Marina Michelotti, kiu estis 
la motoro de la oktaga programo, Tie, vere, okazis la 
kulmino de la festo pro la entuziasmo, la kantoj kaj 
la ĝojegaj krioj de la lokaj novbakitaj esperantistoj. 

Ĵaŭdo fino de la laboroj. Fermis la konferencon 

Prof-ro C.,Minnaja (Direktoro de Itala Instituto de E,).
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29-a KONGRESO de IFEF. 13-a — 20-a Majo 1977 
en The Hayes Conference Centre, SWANWICK, Derbyshire, 

BRITIO. 
Plej proksima stacidomo: ALFRETON 8 MANSFIELD PARKWAY 

(Rektaj trajnoj de London St Pancras) 

   
1977    

  

ESPERANTO     Banko: 

Co-operative Bank, 

Stoke-on-Trent 

Adreso de L K K: 
25 Mars Street, 
Smallthome, 08 90 09 

Stoke-on-Trent, Esperanto Konto 
Britio. KONGRESO N-ro 50050181    

  

SWANWICK    

Gis 31.12.1976 Gis 13.4.1977 
KONGRESANO £ 12.00 £ 15.00 

Familiano, pensiulo, 
junul/in/o ($is 20) £ 6.00 £ 7.50 
Cambro-perado £ 3.00 £ 3.00 
Simpatiantoj 

(DIO ILIN BENU) £ 3.00 £ 3.00 

  

Alifilojn petu Ée la sekretario de IFEA: G.Cimelli, 
Via Donato Creti, 61 = I-40128 Bologna. 

È LEGIS oa == 
- «DOMANI EUROPA" (Morgaŭ Eŭropo) - Federalisma Perio- 
daĵo. Ni legis itallingvan trikolonan artikolon deProf. 
Mario Bardini el Mantova, titolita "Latino, Europa e 
Esperanto", kiu brile kaj trafe prezentas la lingvo-pro 
blemon kaj ŝian solvon pere de Esperanto. 
- “Vita Esperantista di Genova e Liguria" 190041975. 
luksa 60-paĝa libreto kun fotoj, verkita de amiko Gio 
Batta Briano el Genova; Ŝi entenas la historion de la 
E.-Movado en la urbo Genova kaj en Regiono Liguria, 
- la Verda Ilupeo-Fenikso - Organo de E.L.F. (E.-Ligo 
Filatelista) kaj de A.R.E.K. (Amika Rondo E.-Kolektan- 
toj). Estas la unua numero kun la kunligita nomo "La 
verda lupeo-Fenikso" kaj enhavas aldonite, liston de 
akireblaj Esperantistaj PoŝŜtstampoj. 
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18-a INTERNACIA FERVOJISTA ESPERANTO-SKISEMAJNO 

LES GETS (Francio) 
de la 22-a ĝis la 29-a de januaro 1977 

Les Gets situas norde de la Francaj Alpoj, meze 
inter Ginevra kaj la itala landlimo "Monte Bianco" 
tunelo, je alteco 1172 — 1850 m. Ĝi estas atingebla 
trajne (stacio CMUISES, 22 km. kie oni trafas aŭtobu- 
son al Les Gets) kaj aŭtomobile. 

Por skiantoj, la vilaĝo disponigas 26 skiliftojn 
kaj multnombrajn skivojojn kaj neŝkampojn, tre prok- 
sime de nia domo. Skiŝuoj kaj skioj estas lueblaj. 
Abonoj por uzado de skiliftoj estas aĉeteblaj. 

Por piedirantoj, multaj ekskursoj tra facilaj vo- 
joj aŭ per telferoj permesas ĝui belegajn panoramojn, 

Nia gastiga domo disponigas nur por 60 partopre- 
nantoj amasloĝejon kaj kelkajn 2-litajn ĉambrojn 
(por plenkreskulaj paroj). Pro tio vi estas petataj 
aliĝi kiel eble plej frus kaj nepre antaŭ la 10-a 
de decembro. Kun la aliĝilo sendu antaŭpagon de 60 
Fr,fr, kiu ne estos repagebla en kazo de nepartopre- 

no. la prezo por tuta restado (pensiono sen trinka~ 
jo) estas 360 Francaj frankoj. 

Aliĝilojn petu ĉe la sekretario de I.F.E.A.t 6. 
Gimelli, Via Donato Creti, 61 = I-40128 BOLOGNA, 
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